SORUMLULUÐUMUZUN GEREÐÝNÝ YERÝNE GETÝRDÝK!
Ýçinde bulunduðumuz süreçte ülke ve ilimizin
çýkarlarý açýsýndan basýnýn önemi daha çok artmýþtýr.
Her hal ve þartta ideolojik ve siyasi düþüncelerden
arýnmýþ halde, memleket menfaatleri öncelikli hedef
olmak durumundadýr. Göç veren bir il olarak istihdam saðlayýcý yatýrýmlarý teþvik etmek, önerilerde
bulunmak, karar alýcý mekanizmalarý motive etmek
gerekmektedir. Halkýn çýkarýna olan çalýþmalarýn
ivedilikle yapýlabilmesi için karar mekanizmalarý
üzerinde etkili olacak þekilde kamuoyu talebi dile
getirilmelidir.

Çorum'da yayýn yapan yerel gazetelerin 4 tanesi
1 Aralýk 2015 tarihi itibarýyla yazýlý basýn hayatýndan
çekileceklerini, günlük ya da haftalýk gazete olarak
yayýn hayatýna devam etmeyeceklerini kamuoyuna
duyurmuþlar. Yayýn hayatýna devam etmeyeceðini
açýklayan gazeteler, dillendirdikleri farklý seslerle ve
üsluplarýyla kentimizin siyasi, ekonomik ve kültürel
hayatýnda yaþanan geliþmelerden haberdar
olmamýzý saðlayarak, þehrimize önemli katkýlarda
bulunmuþlardýr.
Bu gazetelerin yayýn hayatýndan çekilmeleri bu
güne kadar ifa ettikleri hizmetler noktasýnda bir

boþluðun ortaya çýkmasýna neden olacaktýr.
Çorum'un iþ, siyaset, kültür ve sosyal hayatýnda yer
alan aktörlerin seslerini duyuracaklarý mecranýn daralacak olmasý, bu çevrelerde farklý endiþelerin de
doðmasýna neden olmuþtur. Öte yandan bu gazetelerde çalýþan basýn emekçilerinin de istihdam dýþýnda
kalacak olmasý, çalýþanlarý aileleriyle birlikte
düþündüðümüzde önemli bir maðduriyeti daha
ortaya çýkaracaktýr.
Kamuoyunda ve basýn emekçisi meslektaþlarýmýz arasýnda yukarda iade edilen boþluktan
dolayý bizden bir beklenti olmuþ, doðabilecek sýkýn-

týlara karþý çözüm üretme noktasýnda üzerimize bir
ödev yüklenmiþtir. Basýn mesleðinin içinde bulunanlar olarak topluma karþý sorumluluðumuzun
gereðinden kaçmamýz içinde bulunduðumuz
durumda karþý konulamaz olmuþtur.
Bu itibarla memleket meselelerini öncelikli
olarak gören, sorumluluktan kaçmayan, milli ve
manevi deðerlere saygýlý, basýn emekçilerine sahip
çýkan bir gazeteyi Çorum basýn hayatýna kazandýrmaya KARAR verdik.

02 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA

Çýtayý yükselttik
ÜÝK, Ekim ayý dýþ ticaret istatistiklerini açýkladý. Çorum'da bir
önceki yýlýn Ekim ayýna göre,
ihracat %15,8, ithalat %26,9 azaldý.
Öte yandan Türkiye Ýstatistik Kurumu
verilerine göre Çorum'un ihracat verileri son bir yýlda 252 milyon dolardan
307 bin dolara çýktý. Çorum, Türkiye
genelinde ise 28. sýrada. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici
dýþ ticaret verilerine göre, ülke
genelinde ihracat 2015 yýlý Ekim ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde
3,1 artarak 13 milyar 290 milyon dolar
olarak gerçekleþti. Çorum'da
ise ayný dönemde ihracatta
yüzde 15,8'lik düþüþ yaþandý.
5’te

T

KPSS Yerleþtirme
Sonuçlarý açýklandý
2 bin 157 pozisyona
yerleþtirme yapýldý
amu Personel Seçme
Sýnavý yerleþtirme iþlemleri
tamamlandý ve sonuçlar
açýklandý. 2 bin 159 kadro ve
pozisyondan 2 bin
157'sine
yerleþtirme
yapýldý. 8’de

K

Eðitim gönüllülerinin
büyük hizmeti
orum'da 113 Eðitim gönüllüsü TEGV'de eðitim veriyor. Eðitim gönüllüleri çeþitli
alanlarla öðrencilerin zamanlarýný deðerlendirmelerine katkýda
bulunuyor.
Türkiye
Eðitim
Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum
Öðrenim Birimi 5 Aralýk
Dünya Gönüllüler Gününü kutlayacak. 7’de

Ç

Geçen yýlýn ayný ayýna göre ithalat ve ihracatta düþüþ yaþayan
Çorum, ihracat verilerinde Türkiye genelinde 28. Sýraya yükseldi

Çorum'un da
bulunduðu 6 ilde
çek dolandýrýcýlýðý
operasyonu
orum'un da aralarýnda bulunduðu 6 ilde düzenlenen çek
dolandýrýcýlýðý operasyonunda ilk belirlemelere göre 10
milyon liralýk dolandýrýcýlýk yapýldýðý
iddia edildi. Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 6 ilde çek
dolandýrýcýlýðý operasyonu
yapýldý. 3’te

Ç

Çorum Barosu saldýrýyý kýnadý
B

aro Baþkaný Akpýnar "Kurþunlar
Türkiye' ye sýkýlmýþtýr" diyerek,
Diyarbakýr'da yaþanan saldýrýya
dikkat çekti. Çorum Barosu, Diyarbakýr
Baro Baþkaný Tahir Elçi ve iki polisin
hayatýný kaybettiði saldýrýyla ilgili açýklama yaptý. Çorum Adliye Binasý önünde
toplanan avukatlar saldýrýyý protesto
etti. Avukatlar adýna açýklama yapan
Çorum Barosu Baþkaný Altan Akpýnar,
kurþunlarýn sadece Av. Tahir Elçi ve
polis memurlarýna deðil tüm Türkiye' ye
sýkýldýðýný söyleyerek "Bize düþen tüm
dünyaya birliðimizi, kardeþliðimizi hiç
kimsenin bozamayacaðýný, hiçbir alçak
saldýrýnýn bu amaca ulaþamayacaðýný göstermektedir"
dedi. 3’te

Kýþ lastiði kullanmak
zorunlu hale geldi
ehirlerarasý yük ve yolcu taþýmacýlýðý yapan araçlarda kýþ
lastiði takma zorunluluðu dün
itibarýyla baþladý. Uygulama 1
Nisan 2016 tarihine kadar devam
edecek. Þehirlerarasý yük ve yolcu
taþýyan ticari araçlar için kýþ lastiði
takma zorunluluðu baþladý. 1 Aralýk1 Nisan 2015 tarihleri arasýnda 4 ay
sürecek uygulamada, kýþ lastiði takmayan
ticari
araçlar
sürücülerine 571 TL para
cezasý uygulanacak. 6’da

Þ

Asgari ücret
zammý için
beklenen gün
sgari ücret 1300 lira olacak mý
sorusu gündemi meþgul ederken
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý iþçi ve iþveren temsilcilerini
toplantýlarýný bugün için toplantýya
çaðýrdý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
milyonlarca
çalýþaný
yakýndan
ilgilendiren yeni asgari ücret rakamýný
belirlemek için bir araya gelecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý,
komisyonun iþçi ve iþveren
temsilcilerini 2 Aralýk Çarþamba
günü toplantýya çaðýrdý. 5’te

A

“3 Aralýk Engelliler
Günü” kutlanacak
er yýl düzenlenen dünya
engelliler günü etkinlikleri
kapsamýnda
ilk
olarak anýta çelenk konulacak. 8’de

H
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Tarihte Bugün

01.12.2015 SALI
DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ
AHMET ÇORUMLU (TEL: 213 77 07)
BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR
5.SOK. NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK
HAST. KARÞISI

VOLKAN ECZANESÝ
VOLKAN TOKATLI
(TEL: 224 77 88)
HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 SAAT KULESÝ YANI

01/12/1928 - Osmanlý borçlarýnýn tasfiyesine iliþkin anlaþma TBMM'de onaylandý.
01/12/1935 - Türk kadýnýnýn siyasal
haklarýný kazanmasý.
01/12/1965 - Ereðli'de grizu patlamasýnda 9 iþçi öldü.

Bunlarý Biliyor musunuz?
* Kangurularýn geri geri yürüyemediklerini
* Zürafalarýn, 35 cm uzunlukta siyah
bir dile sahip olduklarýný
* Salyangozlarýn 25.000 civarýnda
diþleri olduðunu...

Çorum'da Vefat Edenler
Beydili Köyü'nden Gelme, Ahmet
Þahin'in Eþi, Mehmet Þahin'in Annesi
Nazmiye Þahin Vefat Etmiþtir.
Düdüklük
Köyü
Bekaroðlu
Mahallesi'nden Gelme, Celal Ve Gürsel
Tekin'in Babasý Mustafa Tekin Vefat
Etmiþtir.

“Hitit Ýmparatorluk
Dönemi Kaya Anýtlarý”
konferansý yapýldý

Ýskilip'in iki köyüne konak yapýlacak
Sungurlu'da Engelliler Günü kutlandý
Dünya Engelliler Günü
etkinlikleri ilçelerde de kutlanmaya devam ediyor
Sungurlu'
da
Dünya
Engelliler Günü etkinlikleri
kapsamýnda engelli öðrenciler, düzenledikleri renkli gösterilerle katýlýmcýlara duygulu
anlar yaþattý. Özel bir rehabilitasyon merkezi tarafýndan
düzenlenen
programa
Kaymakam Mithat Gözen,
Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner,
Ýlçe
Garnizon
Komutaný Necip Sirkeci, Hitit
Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksek Okul Müdürü Kubilay
Karacif ve çok sayýda davetli
katýldý. Öðrencilerin hazýrlamýþ
olduðu
gösteriler
izleyenler tarafýndan büyük
beðeni alýrken Sungurlu
Kaymakamý Mithat Gözen;
"Ülkemizde engelli vatandaþlarýmýzýn eðitimden ve
toplumdan uzaklaþmasýna fýrsat vermeyecek çalýþmalar
yürütülmektedir. Bu çalýþmalar, engellilerimizin olumlu
ve gayretli yaklaþýmýyla birleþince, aþýlamayacak engelin
olmadýðýna olan inancýmýz
gün geçtikçe artýyor" dedi.
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner'de 3 Aralýk
Dünya Engelliler gününü

dolaysýyla yaptýðý konuþmada
" Bedensel engel insanlarýn
kendi iradeleri dýþýnda oluþan
bir durumdur. Unutmayalým ki
hepimiz birer engelli adayýz,
Bugünlerimizi saðlýk ile yaþýyor olmamýz yarýnlarýmýzý da
bu þekilde geçireceðimizin
garantisini vermiyor. Engelli
kardeþlerimin
sorunlarýna
sahip çýkma, doðru ve kalýcý
çözümler üretme engelsiz bir
Sungurlu yaratma hedefimizi
bir kez daha hatýrlatýr, tüm
engellilerimizin 3 Aralýk Dünya
Engelliler gününü kutlarým"
dedi.
Programýn son bölümünde
ise
Sungurlu
Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner
öðrencilere sürpriz yaparak
programa katýlan tüm çocuklara oyuncak hediye etti.

Köylere Hizmet Götürme Birliði
tarafýndan Ýskilip Ýlçesinin iki köyüne,
köy konaðý yaptýrýlacak.
Geçtiðimiz günlerde toplanan
Ýskilip Kaymakamlýðý Köylere Hizmet
Götürme Birliði olaðan meclis toplantýsýnda 2014-2015 yýlý yatýrýmlarý
konuþuldu.
Ýskilip Kütüphanesi konferans salonunda yapýlan Ýskilip Kaymakamlýðý
Köylere Hizmet Götürme Birliði
olaðan meclis toplantýsýna ilçe kaymakamý Þuayip Gürsoy, Ýl Genel
Meclisi Üyeleri Yusuf Kaya ve Üzeyir
Esenkaya, Köylere Hizmet Götürme Birliði
Müdürü Mehmet Gürbüz ve köy muhtarlarý
katýldý. Ýskilip Kütüphanesi konferans salonunda yapýlan Ýskilip Kaymakamlýðý Köylere
Hizmet Götürme Birliði olaðan meclis toplantýsýnda Birliðin faaliyet programýný deðerlendiren Kaymakam Þuayip Gürsoy, köylere
yapýlan hizmetlerin devam edeceðini ifade
ederek, 2014-2015 yýlýnda Ýskilip Köylere
Hizmet Götürme Birliðinin yaptýðý 33 Ýhalelerden atýlan kýrýmlarla 1 Milyon Tl devletin kar
ettirildiðini söyledi. Ýskilip Kaymakamý Þuayip
Gürsoy Birliðin faaliyet programý hakkýnda
yaptýðý deðerlendirmede "tüm köylerimize de

hizmet götürüldü.Ýskilip´in iki köyüne Köy konaðý yapýlacak, bunlar Yanoðlan Köyü ve Þeyh
Köy olacak, her sene Ýskilipin iki köyüne köy
konaðýnýn yapýmýnýn planlýyoruz dedi..
Köylere Hizmet Götürme Birliði'nin faaliyet
programýný deðerlendiren Kaymakam Gürsoy,
Köylerde hizmet noktasýnda mücadele
eden muhtarlara ve il genel meclis üyelerine
teþekkür ederek, birlik ve beraberlik sayesinde
hizmet gitmeyen köyün kalmayacaðýný kaydetti. Toplantýda 2015 yýlý bütçe harcamalarý okunmasýnýn ardýndan, 2016 yýlý tahmini bütçe
görüþmeleri yapýldýðý, köylerin sorunlarý ve
yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda yol haritasý
belirlendiði de bildirildi.

Boðazkale'de düzenlenen "Hitit
Ýmparatorluk Dönemi Kaya Anýtlarý"
konferansýnda akademik dünyayý
yakýndan ilgilendiren bir kitap müjdesi
de verildi.
Hitit Uygarlýðý Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi Boðazkale Ýlçesi
Dulkadiroðullarý Konaklarý'nda "Hitit
Ýmparatorluk Dönemi Kaya Anýtlarý"
konulu konferans gerçekleþtirildi.
Konferans, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi Eskiçað Ana
Bilim Dalý Baþkaný Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Turgut Yiðit tarafýndan verildi.
Tarihi
Dulkadiroðullarý
Konaklarýnda gerçekleþtirilen konferansa; Boðazkale Kaymakamý Osman
Aydoðan, Çorum Belediyesi Meclis
Üyeleri, Çorum Müze Müdürü Önder
Ýpek, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoðrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Öðretim Üyeleri, Üniversitemiz Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Arkeoloji Bölümü ve Antropoloji
Bölümü öðretim üyeleri ile çok sayýda
öðrenci katýldý.
Konferansýn açýlýþ konuþmasýný
Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi Müdürü Ýlknur Taþ yaptý.
Konuþmacý Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi Eskiçað Ana
Bilim Dalý Baþkaný Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Turgut Yiðit ise Hititler'in
Ýmparatorluk Dönemi'nde yayýlým
gösterdikleri
tüm
Anadolu
coðrafyasýndaki
kaya
anýtlarý
konusunda bilgi vererek imparatorluk
dönemi kaya anýtlarýnýn, filolojik ve
sanatsal açýdan deðerlendirerek kaya
anýtlarý ile ilgili çok yakýnda kitaplaþtýracaðý projeye de deðindi. Ayný
zamanda tüm Anadolu coðrafyasýnda
Hitit Ýmparatorluk Devri'nden kalma
kaya anýtlarý tek tek ele alýnarak bu
anýtlarýn yapýlýþ amacý bilimsel belgeler ýþýðýnda Prof. Dr. Turgut Yiðit
tarafýndan sunuldu.

AK Ocaklarý'ndan Milletvekiline ziyaret
1 Kasým seçimleri sonucunda parlamentoya giren milletvekillerine tebrik
ziyaretleri devam ediyor.
1 Kasýmda yenilenen genel seçim
sonucunda milletvekili olan isimlere
tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Genel seçimlerin ardýndan parlamentoya girmeye hak kazanan milletvekillerine ziyaretler devam ediyor. Çorum Ak
Ocaklarý TBMM ziyaretinde Ak Parti
Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt'u ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'a kutlama ziyaretleri
devam ediyor.

AK Ocaklar Çorum Þube Baþkaný
Arslan Bolat AK Parti Çorum Milletvekili
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u meclisteki
makamýnda ziyaret ederek çalýþmalar
hakkýnda bilgiler verdi. ziyaret etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Ceritoðlu, AK Ocaklarýnýn
yapacaklarý tüm çalýþmalarda her zaman
destek olacaklarýnýn sözünü vererek
baþarý diledi.
Ziyarette Ak Ocaklar Þube Baþkaný
Arslan Bolat Yönetim Kurulu Üyeleri
Bekir Doðan , Rýza Koç, Hüseyin Uysal,
Mustafa Tuna , Eyyup Arduçtepe, Ýsmail
Sungur hazýr bulundu.
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Çorum'un da bulunduðu 6 ilde
çek dolandýrýcýlýðý operasyonu
Çorum'un da aralarýnda bulunduðu 6 ilde düzenlenen çek
dolandýrýcýlýðý operasyonunda ilk
belirlemelere göre 10 milyon liralýk
dolandýrýcýlýk yapýldýðý iddia edildi.
Çorum'un da aralarýnda bulun-

duðu 6 ilde çek dolandýrýcýlýðý
operasyonu yapýldý.
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Mali
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
ekipleri, bir süredir takip ettikleri bir
þebekenin farklý kiþiler adýna çok

sayýda paravan þirket kurduðunu
belirledi.
Mali Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü ekipleri sabah saatlerinde
Ýstanbul, Ankara, Tekirdað, Çorum,
Sakarya ve Ýzmir'de eþ zamanlý
operasyon yaptý. Polis ekipleri
operasyon kapsamýnda toplam 24
þüpheliyi gözaltýna aldý.
Operasyon kapsamýnda gözaltýna
alýnan þüpheliler Haseki Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde
bulunan Mali Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðü'ne götürüldü.
Þebeke üyelerinin, uzun süre
bankalara düzenli ödemeler yaparak
paravan þirketlerin kredi notunu yükselttiðini tespit edildi. Þüphelilerin bu
sayede çeþitli bankalardan çek
koçanlarý aldýklarýný ortaya çýkardý.
Þebekenin karþýlýksýz çeklerden ilk
belirlemelere göre yaklaþýk 10 milyon
lira dolandýrýcýlýk yaptýðý iddia edildi.

Memur-Sen'den Türkmenlere destek
*Suriye'de yaþanan iç savaþ
nedeniyle
ciddi
sorunlar
yaþayan
Bayýrbucak
Türkmenlerine bir destek açýklamasý da Memur Sen Çorum Ýl
Temsilciliðinden geldi.
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi
Baþkaný Ahmet Saatçi Suriye'de
yaþananlarla ilgili bir yazýlý
deðerlendirme yaptý.
Saatçi
yaptýðý
deðerlendirmede
"Bayýrbucak
Türkmenlerinin
Yanýnda,
Zalimlerin
Karþýsýndayýz.
Bölgede özgür bir Suriye için
mücadele eden tüm kardeþlerimizi selamlýyor, sergiledikleri
onurlu duruþ, verdikleri Hak
mücadelesinde
Memur-Sen
olarak yanlarýnda olduðumuzun
bilinmesini istiyorum." dedi.
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi
Baþkaný Ahmet Saatçi yaptýðý
yazýlý deðerlendirmede þu
ifadeleri kullandý. "5 yýldýr sistematik bir þekilde Suriye'de
zulüm var" diyen Saatcý,"Kan
var, gözyaþý var, sürgün var,
topraklarýný ve namuslarýný korumak için direnenlere karþý uygulanan devletler terörü var.
Kimyasal gazlardan, varil bombalarýna, dökme kurþunlardan,
þebbihalarýn iþkencelerine kadar
insan haklarýný, insan onurunu
ayaklar altýna alan uygulamalar
var. Bu kadar zulme karþý
Batý'nýn çifte standardý, BM'nin
etkisizliði, Ýslam ülkelerinin sessizliði var. Özgürlük için direniþ
iradesini kuþananlar soykýrýma
tabi
tutulurken,
dünyanýn
duyarsýzlýðý var. Bizim de buna
isyanýmýz var. Suriye halký yalnýz
deðildir. Yalnýz da olmayacaktýr"
Yaklaþýk
bir
aydýr
Bayýrbucak'ýn Rusya tarafýndan
kuþatma altýna alýndýðýný vurgulayan Saatcý, "Bayýrbucak'a
karadan, havadan ve denizden
aðýr saldýrýlar yapýlmaktadýr. Katil
Esed ile birlikte Rusya, kardeþlerimizi hedef almaktadýr. Bu
duruma sessiz kalmak vicdansýzlýk ve sorumsuzluktur. Biz olaylarýn ilk baþladýðý günden bu
yana ayaktayýz. Beþ yýldýr
yardýmlarýmýzla bölgedeyiz. Beþ
yýldýr tepkimiz ile alanlardayýz.
Beþ yýldýr merhamet diplomasi
ile sahadayýz. Oturmayacaðýz.
Kardeþlerimiz
özgürlüðüne
kavuþana kadar, onlarýn haklý
taleplerini haykýracaðýz, özgür
bir Suriye için direneceðiz.
Vahþet ittifaký bölgeyi terk edene
kadar Suriye halký ile dayanýþma

içerisinde olacaðýz. Türkiye
devletiyle, milletiyle, sivil toplum
örgütleriyle
Bayýrbucak
konusundaki
hassasiyetini
artýrarak
devam
ettirmeli,
saldýrýlarýn sona ermesi ve
tekrarlanmamasý için bölgedeki
dinamiklerin ortak bir tepki vermesini saðlayacak insani, siyasi
ve diplomatik giriþim yapmalýdýr."
DAÝÞ hakkýnda da önemli
açýklamalarda bulunan Saatcý,
"Bugün küresel bir senaryoyla
karþý karþýyayýz. Bu senaryoda
rol alan aktörleri iyi tanýyoruz.
DAÝÞ bir Batý projesidir. DAÝÞ bir
Ýslamofobi senaryosudur. Bu
projeyi de bu kanlý senaryoyu
yazanlarý da kýnýyoruz. DAÝÞ bir
terör örgütüdür ve tüm eylemlerini lanetliyoruz. Farklý dinleri,
kültürleri, medeniyetleri yok
eden, yok edemediklerini ötekileþtiren,
þeytanlaþtýranlarýn,
demokrasi vaadiyle milyonlarý
öldüren sömürgeci ve post
sömürgeci devletlerin, DAÝÞ gibi
örgütlerin insanlýk dýþý eylemlerinin ortaðý olduðuna inanýyoruz."
DAÝÞ
bahanesiyle
Bayýrbucak'ý hedef alan Rusya'yý
da
kýnadýklarýný
belirten
Saatcý,"Rusya DAÝÞ'i deðil, sivil
vatandaþlarý hedef alýyor. Rusya
DAÝÞ ile deðil özgür bir Suriye
için mücadele edenleri vuruyor.
DAÝÞ'in kanlý eylemleri bahane
edilerek, sýnýrýmýzda derin
operasyon giriþiminde bulunan
küresel güçlerin emellerini de
çok iyi biliyoruz. Emperyalizmi
ve kirli emellerini de kýnýyoruz."
Suriye'deki zulme ortak olan
Ýran hakkýnda da açýklamalarda
bulunan Saatcý, "Ýran'ý da uyarýyoruz. Müslüman bir ülke olan
Ýran'ýn tarafý zalim Esed ve
bölgede kirli emelleri olan
emperyalistler olmamalýdýr. Ýran,
zalimlerin
yanýnda
deðil
mazlumlarýn
safýnda
yer
almalýdýr." Memur-Sen'in bir
emek hareketi olduðu kadar bir
merhamet hareketi olduðunu
vurgulayan Saatcý, "Bu ilke
doðrultusunda
Bayýrbucak'lý
kardeþlerimize destek vereceðimizi deklare ediyorum.
Desteðin altýný doldurmak için
baþkanlarým ve teþkilatlarýmla
birlikte bir istiþare toplantýsý
yapýp, kardeþlerimizin yarasýný
sarmak, dertlerine ortak olmak
için ne gerekiyorsa yapacaðýz.
Kardeþlik sýnýr tanýmaz, ten
rengine bakmaz, mazlumun kimliðini sormaz. Bu ilke doðrultusunda üzerimize ne düþüyorsa
yerine getireceðiz."

Çorum Barosu
saldýrýyý kýnadý
Baro Baþkaný Akpýnar "Kurþunlar
Türkiye'
ye
sýkýlmýþtýr"
diyerek,
Diyarbakýr'da yaþanan saldýrýya dikkat
çekti.
Çorum Barosu, Diyarbakýr Baro
Baþkaný Tahir Elçi ve iki polisin hayatýný
kaybettiði saldýrýyla ilgili açýklama yaptý.
Çorum Adliye Binasý önünde toplanan
avukatlar saldýrýyý protesto etti. Avukatlar
adýna açýklama yapan Çorum Barosu
Baþkaný Altan Akpýnar, kurþunlarýn sadece
Av. Tahir Elçi ve polis memurlarýna deðil
tüm Türkiye' ye sýkýldýðýný söyleyerek "Bize
düþen
tüm
dünyaya
birliðimizi,
kardeþliðimizi hiç kimsenin bozamayacaðýný, hiçbir alçak saldýrýnýn bu amaca
ulaþamayacaðýný göstermektedir" dedi.
Bu ülkede bir Baro Baþkanýnýn
öldürülmesinin sýradan olmayan, devletin
tüm kurumlarýnýn sorgulanmasýný haklý
kýlan vahim bir hadise olduðunu söyleyen
Akpýnar, "Dili, dini, etnik kimliði ne olursa
olsun düþüncelerini benimsediðimiz yada
benimsemediðimiz herkesin Anayasal
ifade özgürlüðüne saygý göstermek zorundayýz. Voltaire' in dediði gibi "fikirlerini
sevmesem de onlarý ifade etmen için

canýmý bile veririm." anlayýþýnýn hakim
olduðu bir Türkiye'nin özlemini çekiyoruz"
dedi.
Diyarbakýr'da zarar gören 4 ayaklý
minarenin önünde açýklama yapan Tahir
Elçi'nin bu topraklarda kadimden bu yana
yaþayan insanlar arasýnda barýþ ve
kardeþliðin tesis edilmesi için çaba harcadýðýný dile getiren Akpýnar, "Son sözleri
"Artýk bu topraklarda çatýþma istemiyoruz"
olmuþtur. Biz onu hayatýný kaybetmeden
hemen önce dilinden dökülen barýþ sözleriyle hatýrlayacaðýz" dedi.
Burada
devlete ve hükümete düþen görevin en
kýsa zamanda bu cinayetlerin faillerinin
bulunmasý ve adalete teslim edilmesi
olduðunu vurgulayan Akpýnar, aksi halde
insanlarýn devlete ve adalete güveninin
sarsýlarýný ifade etti. Akpýnar açýklamasýnda, "demokrasiye, insan haklarýna ve
hukukun üstünlüðüne inanan hukukçular
olarak barýþ ve kardeþliðin yanýnda yer
almaktayýz. Gerek ülkemizde gerek tüm
Dünyada savaþýn, çatýþmalarýn ve ölümlerin son bulmasý için mücadele edeceðiz.
Þunun bilinmesini istiyoruz. Avukatlar susturulamaz" ifadelerine yer verdi.

Borcu olanlarýn iþlemleri yapýlmayacak
Çorum SMMM Oda üyeleri, borcu olan
müþterilerin 2016 yýlýnda muhasebe iþlemlerini yapmayacak. Teorik Etik Eðitimi tamam-

layan Serbest Muhasebeci ve Mali
Müþavirlerin yüzyüze etik eðitimini gerçekleþtirdiði toplantýda konuþan SMMMO

Baþkaný Yýldýrým, "Çalýþma Usul ve Esaslarý
Hakkýnda Yönetmelikte Ücret Yönetmeliðine
aykýrý olarak, ücretini tahsil etmediði halde
daha sonraki yýlda iþin sürdürülmesi Disiplin
Yönetmeliðimizin 6/i Maddesi gereðince cezalandýrýlýr" dedi.
Muhasebe Mesleðinde Etik Kurallar
Yýldýrým, konuþmasýna þöyle devam etti:
"Ülkemizde Meslek Etiði ile ilgili ilk düzenleyici kurallar 1989 yýlýnda 3568 sayýlý SMMM
Kanunu 3.1.1990 tarih ve20391 sayýlý SMMM
ve YMM Çalýþma Usul ve Esaslarý hakkýndaki
Yönetmelik'te yer almýþtýr. 18.10.2001 Tarih
ve 24557 Sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan
5 Nolu Meslek Kararý ile Meslek Ahlaký
Kurallarý ile ilgili mecburi Meslek Kararlarý
yayýnlanmýþtýr. Denetim Standartlarýnýn uygulanmasýnda ve Denetim dýþýndaki diðer
hizmetlerin yerine getirilmesinde muhasebe
meslek mensuplarýnýn uymasý gereken ve
mesleðin itibarýnýn yükseltilmesini saðlayan
mesleki kurallardýr"
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CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný
Atiye Yaþar mazbatasýný aldý

CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Atiye
Yaþar Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti
CHP Mecitözü Ýlçe baþkanlýðýna
seçilen Atiye Yaþar ve yönetim kurulu
üyeleri Çorum il baþkanlýðýný ziyaret ettiler.
Ziyarete CHP Çorum Ýl Baþkaný Gürsel

Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza
Suludere yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Atiye Yaþar ve yönetim kurulu üyelere
aldýklarý mazbatalarýnýn bir örneðini
Çorum il baþkanlýðýna teslim ettiler.

CHP Mecitözü
Ýlçe baþkanlýðýna
seçilen
Bayan
aday Atiye Yaþar
ve yönetim kurulu
üyeleri mazbatalarýný alarak göreve
baþladýlar. Çorum
yeni adliye binasýnda gerçekleþtirilen
Mazbata törenine
CHP Mecitözü ilçe
teþkilatý üyeleri ve
Mecitözü belediye
Baþkaný
Ünal
Yavuz'da katýldý.
CHP Mecitözü
Ýlçe
baþkanlýk
seçimleri
geçen
hafta yapýlmýþ ve
Çorumda bir ilki
gerçekleþtiren
bayan aday Atiye
yaþar 46 oy alarak
rakibi Seçgin Mert
ise 41 oy almýþtý.
Atiye Yaþarýn
listesinden yönetime
Mecitözü
Haber Gazetesinin
sahibi ve Mescit
Mahallesi muhtarý
Ahmet Bilgin de
girdi.
Atiye Yaþarýn
listesi þu isimlerden
oluþtu.
Ahmet
Bilgin,
Dursun
Sönmez,
Özgür
Cengiz,
Fazlý
Maden, Selahattin
Atak, Rýza Arslan,
Bülent Tepe, Ali
Erdem,
Þenel
Özcan ve Sevcan
Bülbül yer aldýlar.

Sungurlu Belediye Baþkaný
Þahiner okul ziyaretlerinde
Sungurlu Ýlçesinde bulunan bir ortaokulu ziyaret eden Belediye Baþkaný Þahiner
anasýnýfý öðrencilerine çeþitli hediyeler
verdi
Sungurlu Belediye Baþkaný A.Kadir
Þahiner, Memiþ Meryem Pekmezci
Ortaokulu'nu ziyaret etti. Memiþ Meryem
Pekmezci Ortaokulu'nu ziyaret eden
Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner öðrencilere çeþitli hediyeler verdi.
Sungurlu Ýlçe merkezi Baþpýnar
Mahallesi'nde bulunan Memiþ Meryem
Pekmezci Ortaokulunu ziyaret eden

Belediye Baþkaný Þahiner, okul müdürü
Seyfi Daðhan ve anasýnýfý öðretmeniyle bir
süre sohbet ederek okulun sorunlarýný dinledi.
Sungurlu Belediye Baþkaný A.Kadir
Þahiner yaptýðý okul ziyaretinde okulun ve
öðrencilerin ihtiyaçlarýnýn belirlenmesini
isteyerek,
ilçemizdeki
okullarýmýzýn
ihtiyaçlarýný
belediyemiz
imkanlarý
dahilinde gidermeye çalýþýyoruz dedi.
Ziyaret sonunca öðrencilerle fotoðraf
çektiren Sungurlu Belediye Baþkaný A.
Kadir Þahiner daha sonra okuldan ayrýldý
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Ýhracatta çýtayý yükselttik
Asgari ücret
zammý için
beklenen gün

Asgari ücret 1300 lira olacak mý
sorusu gündemi meþgul ederken
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
iþçi ve iþveren temsilcilerini toplantýlarýný bugün için toplantýya çaðýrdý.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
milyonlarca
çalýþaný
yakýndan
ilgilendiren yeni asgari ücret rakamýný
belirlemek için bir araya gelecek.
Çalýþma
ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlýðý, komisyonun iþçi ve iþveren
temsilcilerini 2 Aralýk Çarþamba günü
toplantýya çaðýrdý.
Yasa gereði beþer iþçi, iþveren ve
devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiþiden oluþan Asgari Ücret Tespit
Komisyonu'nda, iþçi tarafýný Türk-Ýþ,
iþveren tarafýný Türkiye Ýþveren
Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK)
temsil ediyor.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýnýn belirlediði üyelerden
birinin baþkanlýk ettiði komisyon, en az
10 üyenin katýlýmýyla toplanýp, oy çokluðu ile karar veriyor. Oylarýn eþitliði
halinde baþkanýn bulunduðu tarafýn,

çoðunluðu saðladýðý kabul ediliyor.
AK Parti'nin 1 Kasým Seçimi öncesi açýkladýðý "asgari ücreti bin 300
liraya yükseltme" vaadi nedeniyle bu
yýlki görüþmelerin önceki yýllardan
farklý, kýsa sürede uzlaþmayla neticelenmesi bekleniyor. Önceki yýllarda
dört veya beþ toplantýnýn ardýndan
belirlenen asgari ücret rakamýnýn, bu
yýl 1-2 toplantýnýn ardýndan açýklanabileceði öngörülüyor. Asgari ücret,
halen bekar bir iþçi için brüt bin 273
lira 50 kuruþ, vergiler ve kesintiler
düþtüðünde net bin lira 54 kuruþ
olarak uygulanýyor. Kapýcýlarda ise
normal iþçilerden farklý olarak gelir ve
damga vergileri kesilmediði için net
bin 82 lira 47 kuruþ olarak hesaplanýyor.
Asgari ücretin iþverene toplam
maliyeti ise bir iþçi için bin 496 lira 36
kuruþ düzeyinde. Bunun bin 273 lira
50 kuruþunu brüt asgari ücret, 197 lira
39 kuruþunu sosyal güvenlik primi, 25
lira 47 kuruþu iþveren iþsizlik sigorta
fonu oluþturuyor.

Geçen yýlýn ayný ayýna
göre ithalat ve ihracatta
düþüþ yaþayan Çorum, ihracat
verilerinde
Türkiye
genelinde 28. Sýraya yükseldi.
TÜÝK, Ekim ayý dýþ ticaret
istatistiklerini
açýkladý.
Çorum'da bir önceki yýlýn
Ekim ayýna göre, ihracat
%15,8, ithalat %26,9 azaldý.
Öte yandan Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre
Çorum'un ihracat verileri son
bir yýlda 252 milyon dolardan
307 bin dolara çýktý. Çorum,
Türkiye genelinde ise 28.
sýrada.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine
göre, ülke genelinde ihracat
2015 yýlý Ekim ayýnda, 2014
yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde
3,1 artarak 13 milyar 290
milyon dolar olarak gerçekleþti.
Çorum'da
ise
ayný
dönemde ihracatta yüzde
15,8'lik düþüþ yaþandý. Yýl
bazýnda deðerlendirildiðinde
ise 2014 yýlýnda 252,6 milyon
dolar olarak gerçekleþen
ihracat, 2015 yýlý 10 aylýk
döneminde 307 bin dolara
ulaþtý.
2002 yýlýnda ihracat
rakamý olarak iller sýralamasýnda 37. sýrada olan
Çorum'un, 2015 yýlý Ekim ayý
sonu itibariyle ise 28. sýraya
yükseldiði bildirildi
Rusya'nýn Türkiye ye
karþý uyguladýðý ekonomik
yaptýrýmlarýn
Çorum
ekonomisine etkileri gelecek
ay açýklanacak olan dýþ
ticaret verileriyle netlik kazanmýþ olacak.

Geleceðin Gücü Forumu'na Çorum'dan katýlým
Global Giriþimcilik haftasýnda, Geleceðin Gücü
Giriþimciler Forum'u Ýstanbul'da gerçekleþtirildi. Foruma
Çorumlu genç giriþimciler de katýldý.
Global Giriþimcilik haftasýnýn amiral gemisi olarak nitelendirilen Geleceðin Gücü Giriþimciler (G3) Forumu 5.
Yýlýnda Ýstanbul Suada'da yapýldý. Giriþimciler, Melek
Yatýrýmcýlar ve Mentorlarýn bir araya geldiði etkinlikte, iþ
hayatýna iliþkin deneyim ve kazanýmlar paylaþýldý.
Foruma, TOBB Çorum Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra
Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, Kurul Üyeleri
Kayahan Boztepe, Mustafa Ertan Tabuk, Osman Ocaklý
ve Göksel Gülbay katýldý.
Giriþimci ve iþ insanlarýndan oluþan 90 mentor

Türkiye'nin 81 ilinden gelen toplam 710 giriþimci ve giriþimci adayýyla bir araya geldi. Bu yýl G3'e 392'si erkek
318'i kadýn giriþimci ve giriþimci adayý katýldý. Uluslararasý
Giriþimcilik Merkezi UGM, TOBB Kadýn Giriþimciler
Kurulu, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu ve GATE ev
sahipliðinde, Vodafone ana sponsorluðu ve TEB Özel
Melek Yatýrým Platformu desteðiyle gerçekleþtirilen G3
Forum 2015'te Acun Ilýcalý, Ali Sabancý, Vuslat Doðan
Sabancý,
Hanzade
Doðan
Boyner, Hamdi Akýn, Murat
Özyeðin, Sinan Öncel, Sina Afra,
Hasan Aslanoba gibi isimler mentorluk yaptý. Forumda 3 seansta
giriþimci ve giriþimci adaylarý
farklý yuvarlak masalarda mentorlarla fikir alýþveriþi yapma fýrsatý buldular. TOBB Genç
Giriþimciler Kurulu Baþkaný Ali
Sabancý ve TEB Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Varol Civil ile
yapýlan
ikili
görüþmelerde,
Çorum'da Genç Giriþimciler
Kurulu'nun yapacaðý programlarda katýlým ve destek noktasýnda
yer alabilecekleri ve giriþimcilere
tecrübelerini aktarabilecekleri
belirtildi.

Kadýn girimciler
öðrencilerle buluþtu
Çorumlu kadýn
giriþimciler
Kýz
Teknik ve Kýz
Meslek
Lisesi'ni
ziyaret
ederek,
öðrencilerle sohbet
etti.
Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði
(TOBB)
Çorum
Kadýn Giriþimciler
(KGK)
Ýcra
Komitesi ve Kurul
üyeleri,
Çorum
Merkez Kýz Teknik
ve Meslek Lisesi öðrencileri ile bir araya
geldi.
TOBB KGK Ýcra Komitesi Baþkaný
Yasemin Kepçeli, Ýcra Komitesi Üyesi
Özlem Akkaya, Kurul Üyeleri Filiz Afþar ve
Tülay Akça, KTML öðrencileri ile yaptýklarý
sohbette, eðitime ve kiþisel geliþime son
derece önem vermeleri gerektiði ve mutlaka kendilerine bir hedef koymalarý gerektiði
konusunda uyarýlarda bulundu.
Açýlýþ konuþmasýný yapan TOBB KGK
Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli,
öðrencilere iþ hayatý içerisinde olan kadýnlarýn daha özverili olmalarý gerektiðini, iþ
hayatýnýn hem mutlu hem de zorlu bir
süreç olduðunu ve kýz öðrencilerin eðitimini, bilinçlenmesini bir sosyal sorumluluk

olarak gördüklerini ifade etti.
Kadýn giriþimci olarak iþ hayatýna nasýl
atýldýklarý, ne gibi aþamalardan geçtikleri ve
bugün nasýl bir noktaya geldiklerini, kendi
hayatlarýndan somut örnekler vererek anlatan Kadýn Giriþimciler, bu anlamda Kýz
Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerine birer
rol model oldu. Kadýn Giriþimciler, öðrencilere, kendilerine sunulan eðitim fýrsatýný
çok iyi deðerlendirmeleri gerektiðini, eðitim
süreçlerinde kendilerini iyi bir þekilde
geliþtirmeleri durumunda, iþ hayatýnda
rahatlýkla yer alabileceklerini söyledi.
Sohbette öðrencilerin sorularýný da
yanýtlayan Kadýn Giriþimciler, kendilerini
öðrencilerle buluþturmasýndan dolayý Okul
Müdürü Halise Akay'a teþekkür etti.
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Belediyespor Genel
Kurul’a gidiyor!

Kýþ lastiði kullanmak
zorunlu hale geldi
Þehirlerarasý yük ve yolcu
taþýmacýlýðý yapan araçlarda kýþ
lastiði takma zorunluluðu dün
itibarýyla baþladý. Uygulama 1
Nisan 2016 tarihine kadar devam
edecek.
Þehirlerarasý yük ve yolcu
taþýyan ticari araçlar için kýþ lastiði
takma zorunluluðu baþladý. 1
Aralýk-1 Nisan 2015 tarihleri
arasýnda 4 ay sürecek uygulamada, kýþ lastiði takmayan ticari
araçlar sürücülerine 571 TL para
cezasý uygulanacak.
Ulaþtýrma,
Denizcilik
ve
Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan ve 27.11.2012'de yürürlüðe
giren Araçlarýn Yüklenmesine Ýliþkin Ölçü
ve Usuller ile Tartý ve Boyut Ölçüm
Toleranslarý Hakkýnda Yönetmeliðe göre,
kýþ lastiði takma zorunluluðu, þehirlerarasý
yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarý kapsýyor. 1 Aralýk-1 Nisan 2015 tarihleri arasýnda
4 ay sürecek olan uygulamada, kamyon,
çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile 'A' türü yetki belgelerine
kayýtlý araçlarýn, kýþ lastiði kullanýlmasý

Ç o r u m
Belediyespor yönetimi olaðanüstü genel
kurul kararý aldý.
Belediyespor
17
Aralýk'ta
Genel
Kurul'a
gidecek.
Ç o ð u n l u ð u n
saðlanamamasý
halinde kurul 1 hafta
sonra tekrarlanacak.
Genel Kurulun 17
Aralýk
Perþembe
günü saat 12.30'da
Turgut
Özal
Ýþ
Merkezi toplantý salonunda
yapýlacaðý
duyuruldu.
Genel
kurulun gündeminde
tüzükte deðiþikliði ve
yeni yönetimin belirlenmesi var.

Darýca iddialý
zorunlu haline getirildi.
Kýþ lastiði takmayan araçlarýn sürücülerine Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme
Bakanlýðý'nýn 655 sayýlý KHK gereðince
571 TL idari para cezasý yazýlacaðý ve ayrýca araçlara eksiklerinin tamamlanmasý için
1 hafta süre verileceði bildirildi. Öte yandan, kurala uymayan araçlarýn sürücülerine 571 TL olarak uygulanan cezanýn,
yeniden deðerleme oraný çerçevesinde 1
Ocak 2016 itibarýyla 602 TL'ye çýkacaðý
öðrenildi.

Darýca G.B Teknik
Direktörü
Ramazan
Silin, 3-0'lýk Çorum
Belediyespor galibiyeti
sonrasý futbolcularýný
kutlarken, gelecek hafta
oynanacak olan 24
Erzincanspor
maçý
öncesinde ise iddialý
konuþtu. Erzincan deplasmanýna 1 deðil 3 puan için
gideceklerini kaydeden Silin, "Benim takýmým
Erzincan'dan daha iyi bir takým. Çorum galibiyetini
anlamlý hale getirmek için Erzincan'dan 3 puanla
dönmeliyiz Futbolcularýma güveniyorum" dedi.
Çorum Belediyespor maçýndaki deðiþiklikler ile
ilgili konuþan Silin, hak edene forma verdiðini kay-

Darýca G.B Teknik Direktörü Ramazan Silin,
3-0'lýk Çorum Belediyespor galibiyeti sonrasý futbolcularýný kutlarken, gelecek hafta
oynanacak olan 24 Erzincanspor maçý
öncesinde ise iddialý konuþtu.
dederek, iþini yapan futbolculara her zaman saygý
duyduðunu söyledi. Silin, "Benim takýmýmda yeri
garanti olan bir futbolcu olamaz. Formayý hak eden
alacak. Çorum maçýnda nasýl olduysa Erzincan
deplasmanýnda da aynýsý olacak'' dedi. Darýca G.B.
grubun namaðlup tek takýmý olan 24 Erzincan'a ilk
yenilgisini tattýrmak istiyor.
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Eðitim gönüllülerinin büyük hizmeti
Çorum'da 113 Eðitim gönüllüsü
TEGV'de eðitim veriyor. Eðitim gönüllüleri çeþitli alanlarla öðrencilerin
zamanlarýný
deðerlendirmelerine
katkýda bulunuyor.
Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý
(TEGV) Çorum Öðrenim Birimi 5
Aralýk Dünya Gönüllüler Gününü kutlayacak.
Dünya Gönüllüler Günü; 'gönüllülük' kavramýnýn toplumda daha
geniþ kitlelere yayýlmasý, günlük hayatýn doðal bir parçasý haline gelmesi
ve gönüllü çalýþmalarýn tanýtýlmasý
için çok önemli bir fýrsat olarak kabul
ediliyor.
Bu amaçla, Dünya Gönüllüler
Günü'nde; gönüllülüðün tanýtýlmasý,
yaygýnlaþtýrýlmasý, desteklenmesi,
teþvik edilmesi ve böylece; bireyleri,
yaþadýklarý topluma karþý daha
sorumlu olmaya, bir arada hareket
etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve tecrübelerin
paylaþýldýðý, gönüllü çalýþmalarýn
teþvik ve takdir edildiði çeþitli etkinlikler ve kutlamalar yapýlýyor.
Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý
Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu
Serpil Çetin Çorum'da da 5 Aralýk
Cumartesi günü sergi açýlýþý ve
yürüyüþ etkinlikleri düzenleyeceklerini
açýkladý.
TEGV'in gönüllü olarak çalýþan
sivil toplum kuruluþu olduðunu ifade
eden Çetin, kendisini ifade edebilen,
ben buradayým diyen çocuklar oluþturmayý amaçladýklarýný söyledi.
Çetin, 5 Aralýk dünya gönüllüler günü
nedeniyle bu hafta gönüllülük üzerine
çalýþmalar yaptýklarýný belirtti. Öte
yandan Eðitim Gönüllüleri Vakfýnda
eðitim faaliyetleri 113 eðitim gönüllüsünün desteði ile devam ediyor.
Sonbahar etkinlik döneminin

devam ettiði TEGV'de öðrencilere
drama, kendime yolculuk, bilgi benim
iþim, düþler atölyesi etkinliklerine
katýlýyor. Bunlarýn yaný sýra Ýlköðretime destek programý olarak çeþitli
branþlarda öðrencilere ücretsiz eðitim
veriliyor.
Öðrenciler okullarda serbest etkinlik saatlerinde sýnýf olarak veya bireysel olarak etkinliklere katýlabiliyor.
Eðitim gönüllüleri ÇRT'ye yaptýklarý açýklamada toplum yararýna
yapýlan çalýþmalarda gönüllü olmanýn
önemine dikkat çektiler.

AÝDS Günü'nde önemli uyarýlar
1 Aralýk Dünya AÝDS Günü nedeniyle
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü önemli
uyarýlarda bulundu.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 1
Aralýk Dünya AIDS günü nedeniyle yazýlý
bir açýklamada bulunarak önemli uyarýlarda bulundu.
Çorum Valiliði Halk Saðlýðý Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada þu
bilgilere yer verildi.
Ýlk kez 1980'li yýllarda tanýmlanan HIV
Enfeksiyonu o yýllardan bu yana tüm
dünyada din, dil, ýrk, cins, ülke ayýrýmý
yapmadan yayýlmaya devam etmektedir.
Hastalýk "korunmasýz cinsel temas, ortak
paylaþýlan enjektörlerle damar içi madde
kullanýmý, gebelik sýrasýnda ve doðum
sýrasýnda anneden bebeðe ve kan transfüzyonu yolu ile" bulaþabilmektedir. Bu
geçiþ yollarý nedeni ile HIV enfeksiyonu,
eriþkinlerin yaný sýra, tüm yaþ gruplarýnda
görülebilmektedir.
Hastalýðýn tam anlamýyla tedavisi
bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç
tedavileri ile HIV/AIDS hastalýðýndan
ölümler azalmakta ve kiþiler yaþantýlarýna
devam edebilmektedir. Bununla birlikte
uygulanan ilaç tedavisi ile bulaþýcýlýk
azalmakta, gebelik sýrasýnda uygulanan
tedaviyle HIV virüsü taþýyan anneden
bebeðe hastalýk bulaþmasý engellenebilmektedir.
Birleþmiþ Milletler HIV/AIDS Ortak
Programý UNAIDS 2014 yýlý raporuna
göre; dünyada 2014 yýlý içinde yaklaþýk 2
milyon kiþinin HIV enfeksiyonuna yakalandýðý, dünyada 36,9 milyon HIV
taþýyýcýsýnýn bulunduðu ve 1,2 milyon
kiþinin AIDS nedeni ile öldüðü belirtilmektedir.
Türkiye halâ dünyada HIV/AIDS
açýsýndan hastalýðýn az sýklýkta görüldüðü
ülkeler arasýnda deðerlendirilmektedir.
Ülkemizde bildirimi yapýlan vakalarýn
%75'i erkek, %25'i ise kadýndýr. Vakalarýn
%16'sýnýn yabancý uyruklu olduðu ve
bulaþma yollarýna göre deðerlendirme
yapýldýðýnda vakalarýn yarýsýndan çoðunun cinsel yolla bulaþtýðý tespit edilmiþtir.
HIV enfeksiyonu önlenebilir bir
hastalýktýr ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sýk
görülen bulaþma yolu cinsel temasla

olduðu için bu yolla korunma büyük önem
taþýmaktadýr. Tek eþliliðin yaný sýra, riskli
cinsel temasta doðru kondom kullanýmý,
hastalýðýn cinsel yolla bulaþmasýna karþý
en güvenli ve basit korunma yollarýdýr.
Diðer bir bulaþ yolu olan kan ve kan
ürünleri ile olan bulaþmaya karþý korunma amacý ile 1987 yýlýndan beri de
ülkemizde kan ve kan ürünleri HIV
yönünden test edilmektedir. Organ ve
doku nakilleri öncesinde gerekli testlerin
yapýlmasý HIV geçiþ riskini en aza
indirmektedir. Ayrýca, dövme ve piercing
gibi uygulamalarýn temiz ve steril
koþullarda yaptýrýlmasý, vücuda takýlan
delici, kesici özellikli takýlar ortak kullanýlmamasý, tek kullanýmlýk steril enjektör
kullanýlmasý HIV bulaþma riskini azaltmaktadýr.
Hastalýk, virüsü taþýyan kiþilerle birlikte oturmak, yemek yemek, ayný iþ yerinde
çalýþmak, ayný okulda okumak, el sýkýþmak, öpüþmek, tokalaþmak, telefon,
kitap, defter gibi araçlarý, ortak duþ-banyo
alanlarýný ve tuvaletleri ortak kullanmakla
bulaþmaz.
Ülkemizde; HIV/AIDS hastalýðýnýn
yayýlýmýnýn önlenmesi hedefiyle;
* Toplumda ve yüksek riskli davranýþta bulunan gruplarda korunma ve önleme
çalýþmalarýna öncelik verilmesi,
* HIV ile yaþayan kiþilere yönelik
ayrýmcýlýk ve damgalanmanýn önlenmesi,
* Þüpheli temasý olan kiþilerin
HIV/AIDS hastalýðý, bulaþma, korunma
yollarý konusunda bilgilendirilmesi ve
doðru yönlendirilmeleri,
* HIV ile yaþayan kiþilerin tedaviye
kolay ve kesintisiz biçimde ulaþmasýnýn
saðlanmasý,
* Sosyal destek,
* Bakým olanaklarýnýn iyileþtirilmesi ve
yaþam kalitelerinin arttýrýlmasý için çalýþmalar yürütülmekte ve yeni çalýþmalar
planlanmaktadýr.
Bakanlýðýmýz; etik kurallar ve insan
haklarýný gözeten yaklaþýmlar doðrultusunda ve DSÖ (Dünya Saðlýk Örgütü)
öneri ve uygulamalarý takip edilerek,
konunun tüm taraflarýný kapsayacak bir
bakýþ açýsý ile çalýþmalarýný iþbirliði ve
dayanýþma içinde sürdürmeye devam
etmektedir.

Düþünce
Kulüpleri
Projesi

“21. Ulusal Isý Bilimi ve Tekniði
Kongresi” düzenlenecek
Çorum'un yerel ve kültürel açýdan tanýtýlmasýna da katkýda bulunacak olan kongre, sanayide
çalýþan mühendis ve sanayiciler
açýsýndan da önem taþýyor.
1977 yýlýndan beri Türk Isý Bilimi
ve Tekniði Derneði (TIBTD)
öncülüðünde iki yýlda bir farklý bir
üniversitede düzenlenen Ulusal Isý
Bilimi ve Tekniði Kongresi'nin 21.si

Hitit Üniversitesi ve TIBTD ortaklýðýyla Çorum'da gerçekleþtirilecek.
Fosil esaslý yakýtlarýn kaynaklarýnýn sürekli azaldýðý, enerji
tasarrufunun ön plana çýktýðý ve
yenilenebilir enerji kaynaklarýna
dayalý
uygulamalarýn
gittikçe
yaygýnlaþtýðý günümüzde ýsý bilimi
ve tekniði alanýnda yapýlmakta olan
bilimsel çalýþmalarýn önemini daha

da arttýrmakta. Bu nedenle 2017
Eylül ayýnda Çorum'da düzenlenecek olan 21. Ulusal Isý Bilimi ve
Tekniði Kongresi büyük önem taþýyor.
Bu kongre kapsamýnda, üniversitelerde bilimsel araþtýrma yapan
akademisyenler, sanayide çalýþan
mühendisler ve sanayiciler bir araya
getirilerek Termodinamik, Isý ve
Kütle
Transferi,
Akýþkanlar
Mekaniði, Isý Tekniði, Enerji
Sistemleri, Enerji Ekonomisi ve
Yönetimi, Yakýtlar ve Yanma,
Yenilenebilir Enerji Sistemleri,
Çevre, Kirlilik ve Kontrol, Yeni ve
Temiz Enerji Teknolojileri gibi konularda bilgi paylaþýmý ve bilimsel
tartýþmalarýn
saðlanmasý
amaçlanýyor. Ayný zamanda 21.
Ulusal Isý Bilimi ve Tekniði Kongresi,
Çorum'un özellikle yerel ve kültürel
açýdan tanýtýlmasýna da katkýda
bulunacak.

Öðrencileri gurup tartýþmasý, problem
çözme konularýnda geliþtirmeyi hedefleyen
projenin protokolü imzalandý.
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum
Kent Konseyi arasýnda "Düþünce Kulüpleri
Projesi protokolü imzalandý.
Öðrencilerin düþünme, tartýþma, problem
çözme, gurup çalýþmasý yapma tekniklerini
öðrenecekleri "Düþünce Kulüpleri" projesi hayata geçiriliyor.
"Düþünce Kulüpleri" projesinin hayata
geçirilmesinin ilk adýmý olan protokol imza
töreninde konuþan Çorum Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali Büyük "Günümüzde yeni bir
þeyler üretebilmek için yeni bakýþ açýlarýna
ihtiyaç vardýr. Bilgide inovasyon saðlayan
toplumlar diðer toplumlarýn önüne geçmektedir. 'Düþünüyorum O Halde Eleþtiriyorum' sloganýyla hayata geçirilen 'Düþünce Kulüpleri
Projesi' ile öðrencilerimiz demokrasi, kültür,
sanat, etik ve bilgi konularý üzerinde okuyup
çalýþarak yeni yaklaþýmlar ve bakýþ açýlarý
geliþtireceklerdir" dedi.
Proje kapsamýnda ortaöðretim öðrencileri
tarafýndan okullarda proje kulüpleri oluþturulacak ve her ay bir konu ile ilgili belirlenen kitap
öðrenciler tarafýndan okunacak. Ayýn konusu
ile ilgili çeþitli kitaplar seçilecek. Ay sonunda ise
her okul ayýn konusunu,örnek olay, küçük ve
büyük grup tartýþmasý, münazara, drama,
beyin fýrtýnasý, problem çözme gibi teknikler
kullanarak okuldaki diðer öðrenciler ile paylaþýlacak.
Öðrencilere eleþtirel düþünme alýþkanlýðý
kazandýrmayý amaçladýðý ifade edilen proje
kapsamýndaki çalýþmalar protokol imzasýyla
birlikte baþlamýþ oldu.

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
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ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ

Ayhan AYKANAT

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

SAYFA EDÝTÖRÜ

Burak Han DEMÝR

YÖNETÝM YERÝ

Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok.
Kavukçu Ýþ Mrk. 3/41 ÇORUM

TELEFON/FAKS

0364 224 29 65 -225 36 50

E-MAÝL

haber@kesinkarar.com

WEB

www.kesinkarar.com
BASKI

Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk-Promosyon

Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 27/22 ÇORUM

Yýllýk Abone

ABONE

Þehiriçi
: 150 ¨
Yurtiçi
: 450 ¨
Organize Sanayi : 210 ¨
Yurtdýþý
: 200 Euro

6 Aylýk Abone

Þehiriçi : 80 ¨
Yurtiçi : 235 ¨
Organize Sanayi : 110 ¨
Yurtdýþý : 100 Euro

ÝLAN/REKLAM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun)
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b mesajlar
(4 st.x10cm)
Satýlýk, Kayýp,Eleman,vb Ýlanlar (2stx5cm)
Toplantýya Çaðrý
Tüzük Ýlanlarý (Maktu)
Birinci Sayfa (Maktu) Ýlan (4stx6cm)
Yitik Ýlanlarý
Tam Sayfa

2.50 ¨
80.00 ¨
30.00 ¨
50.00 ¨
400.00 ¨
200.00 ¨
15.00 ¨
750.00 ¨
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KPSS Yerleþtirme
Sonuçlarý açýklandý
2 bin 157 pozisyona yerleþtirme yapýldý
K a m u
Personel Seçme
Sýnavý yerleþtirme
iþlemleri tamamlandý ve sonuçlar
açýklandý. 2 bin
159 kadro ve
pozisyondan 2 bin
157'sine
yerleþtirme yapýldý.
Ölçme, Seçme
ve
Yerleþtirme
Merkezi (ÖSYM),
bazý kamu kurum
ve kuruluþlarýndaki 2 bin 159 kadro
ve pozisyon için
yerleþtirme sonuçlarýný açýkladý.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan
duyuruya göre, "Kamu Görevlerine Ýlk Defa
Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar
Hakkýnda Genel Yönetmelik" hükümleri
uyarýnca, bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme iþlemleri

Vali Kara Çorum Gastronomi Günleri’nde
(KPSS-2015/2) tamamlandý.
Adaylar,
ÖSYM'nin
"https:
//sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden
açýklanan yerleþtirme sonuçlarýný, T.C. kimlik
numaralarý ve þifreleri ile öðrenebilecekler.
Sayýsal verilere göre, 2 bin 159 kadro ve
pozisyondan 2 bin 157'sine yerleþtirme
yapýldý.

ÝHL Müdürüne doðum günü sürprizi

“3 Aralýk Engelliler Günü” kutlanacak
Her yýl düzenlenen
dünya engelliler günü etkinlikleri kapsamýnda ilk olarak
anýta çelenk konulacak
3
Aralýk
Dünya
Engelliler Günü Çorum'da
etkinliklerle
kutlanacak.
Çorum Valiliði Aile ve
Sosyal
Politikalar
Ýl
Müdürlüðü'nce organize
edilen etkinlikler 3 Aralýk
Perþembe günü Atatürk
Anýtýnda düzenlenen törenle baþlayacak.
Çorum'daki
engelli
derneklerinin de katýlýmýyla
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü'nce
Atatürk
anýtýna
çelenk
sunul-

masýnýn ardýndan, engelli
dernek temsilcileri Valilik
makamýnda Ahmet Kara'yý
ziyaret edecek. Ayný gün Bir
restoranda engelli derneklerine ve ailelerine yönelik
yemek ve eðlence programý
düzenlenecek.
Programda el sanatlarý sergisinin de açýlýþý gerçekleþtirilecek.
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamýnda ayrýca "Birlikte Yaþayacaðýmýz Toplum Nasýl
Olmalý?" konulu panel düzenlenecek. Panel Hitit Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleþtirilecek.

Çorum Ýmam Hatip
Lisesi Mezunlarý ÝHL
Müdürü Kýr'a sürpriz
yaparak doðum günü kutlamasý düzenledi
Çorum Anadolu Ýmam
Lisesi Müdürü Hüseyin
Kýr'a okulda ÇORÝMDER
üyesi öðrencileri tarafýndan sürpriz doðum günü
kutlamasý gerçekleþtirildi.
GENÇ ÇORÝMDER
grubu üyesi öðrencileri,
Müdürleri Hüseyin Kýr'a
sürpriz doðum günü kutlamasý düzenledi.
1964'te
Çorum
Dodurga ilçesi Alpagut
köyünde doðan Kýr'a
ÇORÝMDER
Baþkaný
Ayhan
Boyraz
ve
ÇORÝMDER öðrencileri
üzerinde "ÇORÝMDER
Öðrencileri
Hüseyin
Hocasýný
Unutmadý"
yazýlý doðum günü pastasý kesti.
Kutlamadan haberi
olmayan Kýr, öðrencilerin
ellerinde doðum günü
pastasý ile makam odasýna girdiklerinde þaþkýnlýðýný gizleyemedi.
52 yaþýna giren Kýr, bu
doðum günü sürprizi ile
öðrencilerinin, yöneticileri, öðretmenleri ve
öðrencileri ile Ýmam Hatip
okullarýnýn
bir
aile
olduðunu bir kez daha
gösterdikleri için daha çok
mutlu
olduðunu
belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti.
ÇORÝMDER öðrencileri okullarýnýn bir aile
ortamý
olduðunu
belirterek, "Ailede de aile
bireylerin yaþ günleri kutlanýr. Bizde öðrenciler
olarak, çok sevdiðimiz
Müdürümüzün
yaþ
gününü hatýrladýðýmýzý,
önemli günlerinde öðrenciler olarak her zaman
öðretmenlerimizi
ve
yöneticilerimizi unutmayacaðýmýzý göstermek için
böyle bir kutlama hazýrladýk" dedi.

Çorum Gastronomi Günleri Etkinliði kapsamýnda il protokolü ve gurmeler bir araya
geldi.
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
tarafýndan Çorum Gastronomi Günleri
Etkinlikleri kapsamýnda bir et restoranýnda
düzenlenen etkinliðe Çorum Valisi Ahmet
Kara, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ, Aþçý ve Lokantacýlar
Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ve her biri köþe
yazarlýðý ve televizyon kanallarýnda yemek
programý yapan ünlü gurmeler Sercan
Karabulut, Nur Çintay, Gökmen Sözen,
Sahrap Soysal, Ayþegül Uçan, Özge
Candanoðlu, Aydýn Demir, Nilhan Aras,
Adem Boðatepe, Burak Kan, Oðuz
Yenihayat, Pelin Cutakyan, Gözde Sevimli,
Maksut Aþkar ve Ayça Yüksel katýldý.
Vali Ahmet Kara, katýldýðý etkinlikte yaptýðý konuþmada, Anadolu yemek kültürü
açýsýndan Çorum'un fakir bir yöre
olmadýðýný belirterek, "Bütün insanlar yaþamak için yemek zorundalar. Bizim en temel
konularýmýzdan birisi yemek ve mutfak.
Bizler bir imparatorluðun mirasçýsýyýz. Bu
imparatorluk bir gün Anadolu'ya sýkýþacaðýný asla tahmin edememiþtir. Osmanlý
Devleti'nde yemek kültürü fevkalade zengin
olduðu halde sonradan yýkýlýp da biz
Anadolu'ya sýkýþýnca yemek kültürü de
diðer kültürler gibi daðýldý. Biz kendimizi
anlatmakta biraz geciktik, zorlanýyorum
ama bizim zengin bir yemek kültürümüz
vardý. Bu vesileyle inþallah Çorum'umuzun
yemekleri de biraz olsun gündeme gelir.
Çünkü Anadolu yemek kültürü açýsýndan
fakir bir yöre deðiliz" açýklamasýnda bulundu.

